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ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
През 2019 г. са постъпили 6 /шест/ бр. заявления за предоставяне на достъп до обществена
информация от тях 6 /шест/ по електронен път.
Заявленията са подадени от:
 неправителствени организации – 2 броя;
 физически лица – 4 броя.
Предоставената обществена информация за изтеклата година касае:
 Отчет за извършени проверки, констатирани нарушения, брой издадени
предписания, издадени наказателни постановления, брой издадени предписания,
които не са били изпълнени за периода 2016 – 2018 г.
 Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г.
 Протокол от проведено общо събрание на зъботехниците в област Перник.
 Списък на чешми – обекти за обществено ползване и копия от протоколи от
извършени изследвания на качеството на водата от обществени , местни
водоизточници на територията на област Перник.
 Информация за дейността на структурите на Министерство на здравеопазването
при прилагане на Закона за защита от домашното насилие.
 Информация за предприети мерки за недопускане на епидемична обстановка в гр.
Перник, във връзка с въведения воден режим;
- Предприети допълнителни мерки за уязвимите групи: деца и възрастни;
- Провеждане на информационна и разяснителна кампания, свързана с опазване
живота и здравето на жителите на гр. Перник и съседните населени места;
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-

Предприети допълнителни мерки в лечебни и здравни заведения, детски
градини и училища;
Създадени междуинституционални контакти за бързи и гъвкави решения, във
връзка с кризата.

Всички решения по подадените заявления са издадени в законоустановения срок.
Информацията е предоставена в пълен обем на достъп.
Този отчет е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от ЗДОИ и е част от интернет базирания
ежегоден доклад по чл.62 от Закона за администрацията, подаван към Министерски съвет,
отразяващ състоянието на администрацията.
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